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Anotace 

 

P!edm#tem diplomové práce je návrh obchodního domu a to jako projekt pro realizaci 

stavby – stavební "ást. Jedná se o trojpodlažní objekt s jedním podzemním a dv#ma 

nadzemními podlažími. V jednotlivých podlažích se nachází prodejní plochy s vlastním 

zázemím a ve 2. NP je navíc navržena bytová jednotka pro provozovatele. Konstruk"ní 

systém je navržen jako železobetonový obousm#rný skelet, založený na železobetonových 

základových patkách. Zast!ešení je tvo!eno d!ev#ným krovem ve tvaru pultové st!echy.   

 

Sou"ástí práce je rovn#ž tepeln# technické posouzení obvodových konstrukcí, 

Energetický štítek obálky budovy a Pr kaz energetické náro"nosti budovy, vyhodnocené 

dle %SN 730540-2 (2011) 

  

 

 

 

 

Annotation 

 

The subject of this thesis is the proposal of department store within project for implementation 

of the project. It is a three-storey building with a basement and two floors. The ground floors 

of retail space with its own facilities and in 2. NP is also designed housing unit for the 

operator. The structural system is designed as a bidirectional reinforced concrete skeleton, 

based on a reinforced concrete foundation footings. Roofing is made from wooden aisle roof 

trusses. 

 

The thesis also includes a technical assessment of the perimeter thermal structures, Label of 

the building envelope and The energy performance of the building, evaluated according to 

national standard in %SN 730540-2 (2011). 
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Technická zpráva  

Obchodní d"m 

 

 

a) Ú"el objektu 

Ú"elem novostavby jsou ve!ejné prostory pro obchod s vlastním zázemím pro zam#stnance 

a jedním bytem pro provozovatele obchodu nacházejícím se ve 2. NP. Atraktivit# návrhu 

Obchodního domu p!ispívá jeho umíst#ní v centru návsi obce Petrov (okres Hodonín) 

u silnice I. t!ídy 55. 

 

 

b) Zásady architektonického, funk"ního, dispozi"ního a výtvarného !ešení a !ešení 

vegeta"ních úprav okolí objektu, v"etn# !ešení p!ístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Obchodní d m je navržen jako 3 podlažní se dv#ma nadzemními a jedním podzemním 

podlažím, z d vodu dodržení požadovaných regula"ních kritérií obce Petrov. Objekt 

je navržen pro využívání dvou r zných obchodních provoz , kdy 1. S a 1. NP je využíváno 

pro jeden provoz a 2. NP pro druhý. 

1. S je tvo!eno prodejní plochou s vlastním zázemím pro zam#stnance (šatna, WC, umývárna, 

úklidová místnost a sklad. Dále je zde umístn#na technická místnost celého objektu a prádelna 

pro obyvatele bytu (2. NP).  

V 1. NP se nachází prodejní plocha a je zde situována vstupní hala. Obchodní plocha 

má vlastní zázemí pro zam#stnance (kancelá!, denní místnost, WC, umývárna, technická 

místnost, sklady a p!ípravna). Zásobování je umožn#no vedlejším vstupem ze severozápadní 

strany. 

Ve 2. NP je navržena prodejní plocha s vlastním zázemím (šatna + denní místnost, kancelá!, 

WC, umývárna, technická místnost a sklad) a s bytem 2+1 pro provozovatele, situovaným 

na jihovýchod.  

Obchodní plochy jsou p!ístupné po hlavním schodišti vedeném z úrovn# 1. NP. Zásobování 

je umožn#no vedlejším vstupem ze severozápadní strany, pomocí schodišt# a výtahu 

umíst#ným uprost!ed objektu. Prostory obchodu jsou situovány sm#rem do návsi obce 

k silnici I. T!. 55 a to na jihozápad. Komunikaci celého objektu tvo!í prosklené ve!ejné 
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schodišt# p!ístupné z hlavního vstupu a vnit!ní schodišt# s výtahem ur"ené pro zam#stnance 

a zásobování. 

Návrh respektuje požadavky na bezbariérové užívání staveb dle Vyhl. 398/2009 Sb.  

o obecných technických požadavcích zabezpe"ující bezbariérové užívání staveb.  

 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav#né prostory, zastav#né plochy 
Podlahová plocha:   1. S   …………………….. 338,6  m²  

    1. NP   …………………….. 334,1 m² 

    2. NP   …………………….. 415,5 m² 

    Celkem:  …………………….. 1088,2 m² 

Zastav#ná plocha:     …………………….. 415,5 m² 

Obestav#ný prostor:     …………………….. 4889,5 m³ 

 

Cena stavby:      …………………….. 31 881 000 K" 

Cena vypo"ítána formou p!edb#žného rozpo"tu dle cenových ukazatel  RTS. 

(www.stavebnistandardy.cz) 

 

 

d) Technické a konstruk"ní !ešení objektu, jeho zd vodn#ní ve vazb# na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

 

Zemní práce 

Po vym#!ení obvodu stavební jámy se provede sejmutí ornice v tlouš&ce 300 mm. Ornice 

se uloží na nejbližší trvalou skládku v nedalekém m#st# Strážnice. Po provedení skrývky 

budou vyty"eny hlavní vyty"ovací body a lavi"kami budou ozna"eny obrysy budoucích 

stavební jámy. Poté bude strojn# vyt#žena stavební jáma až na úrove$ horní hrany 

základových patek. Zajišt#ní st#n stavebního jámy se provede z poloviny svahováním 

a z druhé poloviny pažením (z d vodu blízkosti sítí). Sklon svahování stavební jámy musí 

být 45°. Po vyt#žení stavební jámy budou vym#!eny a lavi"kami ozna"eny obrysy 

základových patek. Poté bude provedeno strojní vyt#žení zeminy základových patek. 

Aby nedošlo ke znehodnocení základové spáry p!ed betonáží podkladní betonové vrstvy 

pod železobetonové základové patky, bude posledních 15 cm zeminy odt#ženo t#sn# 

p!ed vlastní betonáží vrstvy podkladního betonu. Základová spára nesmí být ponechána 



14 
 

nezakrytá p!es zimní období, tak aby nedošlo k promrznutí. Veškerá vyt#žená zemina bude 

odvážena na skládku zeminy ve Strážnici. Zemina pot!ebná k dosypání stavební jámy 

po provedení stavby bude dovážena z této skládky.  

 

Základové konstrukce 

Sloupový systém objektu je založen na železobetonových základových patkách provedených 

z betonu C25/30 o p dorysných rozm#rech 1700x1700 mm a výšky 800 mm. P!ed osazením 

výztuže se na dn# provede podkladní vrstva betonu tlouš&ky 50 mm. 

Základovou konstrukci nosných zdí tlouš&ky 300 mm tvo!í betonové základové pásy 

provedených z betonu C16/20 o ší!ce 600 mm a výšce 600 mm, kdy betonáž bude provedena 

p!ímo do stavební rýhy výkopu. 

Pro p!enesení zatížení nenosného zdiva tlouš&ky 300 mm jsou navrženy železobetonové 

základové p!eklady provedených z betonu C20/25 o tlouš&ce 300 mm, délce 6000 mm a výšce 

600 mm, které jsou vetknuty do základových patek. P!ed osazením výztuže se na dn# provede 

podkladní vrstva betonu tlouš&ky 50 mm. 

V míst# výtahové šachty je navržena železobetonová základová vana provedena z betonu 

C20/25 o p dorysných rozm#rech 2300x3050 mm a výšce 1500 mm. P!ed osazením výztuže 

se na dn# provede podkladní vrstva betonu tlouš&ky 50 mm. 

P!ed betonáží základový konstrukcí je t!eba zhotovit bedn#ní.  

Nosnou konstrukci pro podlahu na terénu a pod p!í"kami tvo!í podkladní betonová deska 

C16/20, vyztužená sítí  Ø4/150 o tlouš&ce 150 mm, která je zhotovena na vrstv# tepelné 

izolace. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

V !ešené lokalit# je uvažováno s nízkým radonovým rizikem. Ochranu proti radonu bude 

tvo!it izolace proti zemní vlhkost z SBS pás  s Al folií (Elastodek 40 Special Mineral). 

Hydroizolace bude celoplošn# natavena na podkladní tepeln# izola"ní vrstvu tvo!enou 

deskami EPS – Perimeter tl. 150 mm. P!ed montáží hydroizolace se desky o"istí od prachu 

a jiných ne"istot. Poté bude proveden penetra"ní nát#r PENETRAL ALP. Pokládka 

hydroizolace musí být provedena nejpozd#ji den po provedení penetra"ního nát#ru, 

aby nedošlo ke zne"išt#ní nát#ru. Položení hydroizolace nebude provedeno na celém objektu 

najednou. Nejprve budou položeny hydroizola"ní pásy pod budoucí vn#jší a vnit!ní výpl$ové 

st#ny. Po vyzd#ní výpl$ového vn#jšího a vnit!ního zdiva bude na penetra"ní nát#r provedena 

hydroizolace i v ploše podkladní desky. Na hydroizolaci budou následn# provedeny betonové 



15 
 

roznášecí vrstvy a vrstvy podlahy. V pr b#hu provád#ní hydroizolace stavby je nutné dbát 

zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k protržení nebo propíchnutí a tím k znehodnocení izolace 

a budou dodrženy veškeré technologické p!edpisy výrobce. 

 

Svislé konstrukce 

Nosné konstrukce: 

Nosný konstruk"ní systém objektu tvo!í železobetonový skelet s pr vlaky vedenými v obou 

sm#rech a zdivo tlouš&ky 300 mm 

Sloupy - materiál: ŽB C 25/30, rozm#ry: 300/300/3700 mm 

Zdivo - materiál pro 1. S: zdivo z cihelných blok  Porotherm P+D (R: 247x300x238 mm),  

na maltu Porotherm TM, materiál pro 1. NP a 2. NP: zdivo z plynosilikátových tvárnic Ytong 

P4-500 (R: 300x249x499 mm), malta Ytong. 

Nenosné konstrukce: 

Zdivo - materiál pro 1. S: zdivo z cihelných blok  Porotherm P+D (R: 247x300x238 mm),  

na maltu Porotherm TM, materiál pro 1. NP a 2. NP: zdivo z plynosilikátových tvárnic Ytong 

P4-500 (R: 300x249x499 mm), malta Ytong.  

P!í"ky - materiál: zdivo z plynosilikátových tvárnic Ytong P2-500 (R: 150x249x599 mm), 

malta Ytong a zdivo z plynosilikátových tvárnic Ytong P2-500 (R: 100x249x499 mm), malta 

Ytong.  

 

Vodorovné konstrukce 

Hlavním nosným prvkem vodorovných konstrukcí jsou železobetonové pr vlaky C20/25, 

které jsou vedené v obou sm#rech skeletu o ší!ce 300 mm, délce 6000 mm a výšce 450 mm. 

Nosnou konstrukci podlah tvo!í železobetonové k!ížem vyztužené desky C20/25 tlouš&ky 

150 mm, které jsou k pr vlak m vetknuty. Rozm#ry viz. P!ílohy. 

 

Schodišt# 

V navrhovaném obchodním dom# je navrženo jedno hlavní schodišt# ur"ené pro návšt#vníky 

obchod  a druhé schodišt# ur"ené pro zam#stnance. 

Hlavní schodišt# pro ve!ejnost se nachází na severozápadním rohu objektu. Z tohoto d vodu 

se jedná o dvouramenné schodišt# tvaru L. První rameno je tvo!eno 7 stupni a druhé 

15 stupni, které jsou opat!eny sklo-ocelovým zábradlím výšky 950 mm. Jedná 

se o železobetonové C 20/25 deskové schodišt# s nadbetonovanými stupni.  
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Vnit!ní zásobovací schodišt# je dvouramenné levoto"ivé. Každé rameno má 11 stup$  

a je opat!eno ocelovím zábradlím výšky 950 mm. Jedná se o deskové železobetonové C 25/30 

deskové schodišt# s nadbetonovanými stupni. 

Povrchová úprava nadbetonovaných stup$  je tvo!ena keramickou dlažbou, která bude 

up!esn#na podle p!edložených vzork  aktuální nabídky za ú"asti hlavního projektanta. 

 

St!echa  

St!echa je !ešena jako pultová o sklonu 7,5° a jako dvoupláš&ová prov#trávaná. Prov#trání 

je tvo!eno bo"ními mezerami, které jsou proti vniku ptactva opat!eny z jedné strany sí&kou 

a z druhé strany m!ížkou v ocelovém plášti fasády a ventila"ními turbínami Lomanco BIB 14. 

Ventila"ní turbíny jsou osazeny 6000 mm na osu od sebe, aby každá odsávala mén# jak 90 m² 

(dle výrobce). 

Horní pláš&: 

Nosnou konstrukci tvo!í d!ev#ný krov o rozponu krokví (200/140 mm) 1 m. Dále nosnou 

konstrukci tvo!í vaznice (180/140 mm), pozednice (160/140) a sloupky (140/1400 mm). 

Bedn#ní je tvo!eno OSB deskami s kolmými hrany tlouš&ky 25 mm, ší!ky 1250 mm a délkou 

2500 mm. Jako hydroizolace byl navržen falcovaný plech tlouš&ky 0,6 mm, pod který se vloží 

pojistná strukturovaná folie NORTON TF. 

Dolní pláš&: 

Nosnou konstrukci tvo!í železobetonová deska tlouš&ky 150mm, na ni bude položena 

minerální vlna Isover UNI tlouš&ky 250 mm. (U = 0,16 W/m²K ) 

 

Komín 

Jedná se o trojsložkový komínový systém firmy Schiedel typu UNI*** PLUS se zadním 

odv#tráním a vnit!ní keramickou vložkou, který je vhodný pro odvod spalin od navržených 

plynných paliv. Tlouš&ka pr duchu je 250 mm a výška celého komínového t#lesa 

je 15500 mm. P!i provád#ní prací spojených s realizací komínového t#lesa je t!eba dbát 

montážního p!edpisu výrobce.   

 

Výtah 

Jedná se o hydraulický výtah bez strojovny OHIE 630 pro maximální po"et 10 osob, dodaný 

firmou Liftcomp a.s. Rozm#r výtahové kabiny je 1100x1400 mm o nosnosti 630 Kg. 

Dno a bo"ní st#ny základnové vany je t!eba ošet!it protiolejovým nát#rem do výšky 200 mm. 
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Pohon, výtahový rozvad#" a hlavní vypína" umístn#n ve sk!íni R: 860x460x2100 mm, 

která je bude umístn#na vedle výtahové šachty, v prostoru schodišt# 1. NP (místnost 104). 

 

Vnit!ní omítky 

Vnit!ní omítky jsou tvo!eny vápennocementovou omítkou s povrchovou úpravou bílé barvy, 

nanesené p!ímo na tvárnice zdiva. Tlouš&ka omítky na všech konstrukcích je 20mm. 

Ve vstupní hale je omítka vápenocementová omítka tlouÿštky 20 mm upravena do podoby 

pohledového betonu cementovou st#rkou tlouš&ky 5 mm. 

 

Tepelné izolace 

Obvodové st#ny jsou pod úrovní terénu zatepleny Rigips EPS Perimetr  tlouš&ky 140 mm, 

kdy tepelná izolace bude v úrovni soklu vytažena 400 mm nad terén. (U = 0,19 W/m²K) 

V úrovni 1. NP jsou obvodové st#ny zatepleny kontaktním systémem, kdy TI tvo!í Rigips 

EPS F tlouš&ky 160mm. (U = 0,18 W/m²K) 

Obvodová st#na ve 2. NP je tvo!ena prov#trávanou fasádou, která je zateplena Isover Fassil 

tlouš&ky 180 mm. (U = 0,25 W/m²K) 

Tepelná izolace st!echy dolního plášt# je tvo!ena minerální vlnou Isover UNI tlouš&ky 

250 mm. (U = 0,16 W/m²K ) 

 

Stropní podhledy 

Stropní pohledy jsou navrženy jako kazetové sádrokartonové, dodávané firmou Rigips. Jedná 

se o systém Casoprano + Quit-lock, kdy sádrokartonová stropní kazeta je zvolena typu 

Casobianca a nosný rám tvo!í profil Quick-lock 24. Celková tlouš&ka konstrukce je 38 mm 

a je zav#šena ocelovými táhly do nosné stroní železobetonové desky.  

 

Fasáda 

Fasáda obchodního domu je tvo!ena dv#ma r znými typy zateplení. 

1.NP - jde o povrch pohledového betonu, vytvo!eného speciální cementovou st#rkou (N#mec 

s.r.o.) tlouš&ky 5 mm na kontaktní zateplovací systém. Na p!ipravený podklad se nanese 

speciální cementová st#rka, kterou se vytvo!í stejnom#rn# hrubý podklad. Po zaschnutí, 

zpravidla druhý den, se na takto p!ipravený podklad nanese vrstva cementové st#rky, 

která se upraví do požadovaného vzhledu a hladkosti. Povrch se dokon"uje speciálním 

nát#rem. 
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2. NP – jedná se ochranou konstrukci prov#trávané fasády, vytvo!ené ze systematicky 

na vazbu kladených ocelových lamel Cor-ten 30 (Ruukki CZ s.r.o.), 

která má zám#rn# korodující povrch. Ocelové lamely jsou p!ichyceny k jednosm#rnému 

svisle vedenému roštu z J-profilu, který je k nosnému podkladu p!ichycen SPIDI kotvami. 

 

Truhlá!ské výrobky 

Jedná se p!edevším o dve!ní k!ídla a vnit!ní parapety. Dve!ní k!ídla mají typizovanou výšku 

1970 mm a ší!ku 700 a 800 mm, dle požadavk  dispozice. Vnit!ní parapety jsou zhotoveny 

z dubu a jsou ošet!eny bezbarvým lakem. Ší!ka parapet  je 250 mm, výška 25 mm a délka 

závisí na požadovaných rozm#rech okenního otvoru. 

 

Záme nické výrobky 

Jedná se p!edevším o výrobky: hliníkové dve!e, hliníková okna, lehký obvodový pláš&, 

schodiš&ové zábradlí a ocelové poklopy anglických dvork  ocelové výlezy, ventila"ní turbíny 

apod. 

Venkovní hliníkové dve!e jsou navrženy typu Schueco ADS 75.SI s izola"ním dvojsklem 

(U = 1,6 W/m²K).  

Vnit!ní hliníkové dve!e jsou navrženy typu Schueco ADS 50.NI s jednosklem. 

Hliníková okna jsou navrženy typu Schueco AWS 75.SI s izola"ním dvojsklem  

(U = 1,4 W/m²K). 

Lehký obvodový pláš& je sestavena z díl  typu Schueco SMC 50 s izola"ním dvojsklem  

(U = 1,02 W/m²K).   

Zábradlí hlavního schodišt# je tvo!eno hliníkovou nosnou konstrukcí se sklen#nou výplní 

o výšce 950 mm.  

Zábradlí vedlejšího schodišt# je tvo!eno z ocelové konstrukce s vnit!ní ocelovou svislou 

výplní o výšce 950 mmm. 

 

P!eklady 

P!eklady jsou nad jednotlivými otvory navrženy jako montované prvky firmy Ytong. Výška 

jednotlivých p!eklad  je 249 mm. Tlouš&ka a délka jsou navrženy v závislosti na rozm#rech 

otvoru, délka respektuje požadované hodnoty p!esah  daného výrobce.  
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Klempí!ské výrobky 

Klempí!ské konstrukce jsou navrženy z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

ve form# laku (RAL 7001). Jedná se p!evážn# o venkovní parapety a výrobky na st!eše 

jako jsou žlaby, svody, lemování okraje st!echy apod. 

 

Betonové výrobky 

Montovaný betonový prvek tvo!í anglický dvorek o rozm#rech 1700x850 mm. Anglické 

dvorky se umis&ují p!ed okna v 1. S a jsou p!ipevn#ny do obvodového zdiva pomocí 

ocelového kotevních prvk     

 

Podlahy 

Skladby podlah jsou up!esn#ny v projektové dokumentaci viz. P!ílohy. 

Podle ú"el  místností jsou navrženy podlahy s r znou nášlapnou vrstvou. V prostorech, 

kde se p!edpokládání vyšší opot!ebení podlahy je navržena keramická dlažba a v prostorech 

ur"ených k pobytu osob je navrženo PVC. Barevné !ešení v"etn# obklad  bude up!esn#no 

podle p!edložených vzork  aktuální nabídky za ú"asti hlavního projektanta. Styk dvou 

r zných nášlapných vrstev pokud není u prahu, bude p!ekryt podlahovou lištou. 

 

Zpevn#né plochy 

Ve!ejná komunikace bude !ešena pomocí zpevn#ných ploch – zámkovou dlažbou. Prostor 

p!ed Obchodním domem bude sloužit jako ve!ejným s navrženým parkovišt#m, posezením 

a zelení (viz.  P!ilohy). Zpevn#né plochy budou tvo!eny zámkovou dlažbou tl. 80mm. 

Podklad pro dlažbu bude tvo!en zhutn#ným kamenivem tl. 520 mm požadovaných frakcí. 

Kolem objektu se po"ítá s odvodn#ním terénu, provedeným liniovými žlaby Aco Self.  

 

 

e) Tepeln# technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor  
Objekt je navržen dle požadavk  %SN  730540-2 - Tepelná ochrana budov, 

"ást 2 - Požadavky (2011). Skladby a podrobný výpo"et jsou obsahem této práce.  

- Podlaha na zemin#      U = 0,21 W/m²K  

- Obvodová st#na 1. S    U = 0,19 W/m²K  

- Obvodová st#na 1. NP    U = 0,18 W/m²K  

- Obvodová st#na 2. NP    U = 0,25 W/m²K  
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- Podlaha a strop nad venkovním prostorem  U = 0,18 W/m²K  

- Dvoupláš&ová st!echa    U = 0,16 W/m²K  

- Okenní otvory     U = 1,40 W/m²K  

- Dve!ní otvory     U = 1,60 W/m²K  

- Lehký obvodový pláš&    U = 1,02 W/m²K 

 

 

f) Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického pr zkumu 
Nebyly provedeny žádné pr zkumy krom# b#žné obhlídky stavebního pozemku. Výšková 

kóta 0,000 byla zvolena v úrovni podlahy 1. NP a to ve výšce 258,450 m.n.m (Bpv). 

Na !ešeném území se nenachází zvýšená hladina podzemní vody.  

 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost!edí a !ešení p!ípadných negativních vliv  
Terén v míst# stavby rovinatého charakteru. Okolní pozemky jsou p!evážn# v soukromém 

vlastnictví. V sou"asnosti je pozemek uvoln#ný a nenachází se zde žádné vzrostlé d!eviny, 

které by bylo nutno p!ed realizací stavby odstranit. Stavební pozemek v míst# stavby bude 

zbaven ornice, která bude následn# použita p!i terénních úpravách.  

'ešený objekt ani jeho užívání nebude p sobit negativn# na životní prost!edí. Provoz 

obchodního domu bude produkovat b#žný odpad, který bude ukládán do kontejneru 

umístn#ný na pozemku investora, a splaškové vody, jež budou vedeny do místní kanaliza"ní 

sít#.  Zvýšené riziko nastává v dob# výstavby objektu a to kv li použití t#žké techniky 

a použití materiál  vyžadující zvláštní technologické postupy. 

 

Základní požadavky p!i výstavb#: 

- Deš&ové vody budou svedeny na pozemek investora pop!. do místní kanaliza"ní sít#. 

- Splaškové vody budou svedeny do místní ve!ejné kanaliza"ní sít#. 

- P!istavení dostate"ného po"tu kontejner  pro odkládání a následný odvoz odpadu. 

- Využití stavebních stroj  v co nejlepším stavu a s co nejnižší hodnotou výfukových 

zplodin. 

- Návrh zásobování stavby, tak aby co nejmén# zamezovala místnímu provozu 

a nezne"iš&ovala místní silnice. 

- Návrh pracovní doby, aby respektoval místní klidové podmínky obce.  

- Dodržení pracovní kázn# a zp sobu skladování s rizikovými materiály  
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h) Dopravní !ešení 
Možnosti dopravního napojení k navrhovanému objektu je ze silnice I. T!ídy 55, 

u níž se objekt v p!ímé návaznosti nachází. Zásobování Obchodního domu je umožn#no 

z jihovýchodní strany z parcely " 31, která slouží jako jednoproudá silnice, tak aby se nek!ížil 

provoz dopravy s ve!ejným prostorem. Sou"ástí návrhu jsou nov# vytvo!ená parkovací místa 

situované p!ed objektem obchodního domu, která jsou p!ístupná ze silnice I. T!ídy 55. P#ší 

komunikace navazuje na stávající návrh dané lokality, dostupnost obchodního domu od místní 

ve!ejné dopravy je cca 5 min.     

 

i) Ochrana objektu p!ed škodlivými vlivy vn#jšího prost!edí, protiradonová opat!ení,  
P!esná hodnota radonového indexu na !ešeném území není známá, a tak se dá p!edpokládat 

hodnota nízkého radonového rizika. Ochranu proti radonu bude tvo!it hydroizolace z SBS 

pás  s Al folií (Elastodek 40 Special Mineral). 

 V pr b#hu provád#ní hydroizolace stavby je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 

k protržení nebo propíchnutí a tím k znehodnocení izolace a budou dodrženy veškeré 

technologické p!edpisy výrobce.  

 

j) Dodržení obecných požadavk  na výstavbu 
Návrh obchodního domu je proveden v souladu s Vyhl. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcíh na stavby. P!i provád#ní stavby je nutno dodržovat p!edpisy týkající 

se bezpe"nosti práce, zejména vyhlášku Vyhl. ". 502/2006 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostrav# 30.11.2012 

………………………. 

         Bc. Old!ich Procházka 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ %SN 730540-2 (2011) 
 
Podlaha na zemin# 1. S 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit!ní teplota Ti:  20,0 C 
 P!evažující návrhová vnit!ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 %íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Flexibilní lepidlo  0,005       1,160  19,0 
   3  Železobeton 3  0,080       1,740  32,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,150       0,034  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v %SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypo"tená pr m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p!i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn# tepelných most  a vazeb. Její p!evýšení nad požadavkem 
 nazna"uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v %SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN&N. 
  

  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap!. krokví v zateplené šikmé st!eše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.5 v %SN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypo"tená hodnota: dT10 =   8,37 C 
  POŽADAVEK JE SPLN&N. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ %SN 730540-2 (2011) 
 
 Obvodová st#na 1. S 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit!ní teplota Ti:  20,0 C 
 P!evažující návrhová vnit!ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  -3,0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 %íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   2  Porotherm 30 P+D t!. 1000  0,300       0,328  8,0 
   3  Omítka cementová  0,020       1,160  19,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,140       0,034  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v %SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,618 
  Vypo"tená pr m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p!i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn# tepelných most  a vazeb. Její p!evýšení nad požadavkem 
 nazna"uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v %SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN&N. 
  

  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap!. krokví v zateplené šikmé st!eše). 
 
 III. Požadavky na ší!ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v %SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypo"tené hodnoty:  V kci nedochází p!i venkovní návrhové teplot# ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN&NY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ %SN 730540-2 (2011) 
 
 Obvodová st#na 1.  NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit!ní teplota Ti:  20,0 C 
 P!evažující návrhová vnit!ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 %íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   2  Ytong P4-500  0,300       0,191  7,0 
   3  Lepící st#rka  0,002       0,800  50,0 
   4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,160       0,041  20,0 
   5  Lepící st#rka + sí&ovina  0,003       0,800  50,0 
   6  Cementová st#rka  0,005       1,160  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v %SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypo"tená pr m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p!i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn# tepelných most  a vazeb. Její p!evýšení nad požadavkem 
 nazna"uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v %SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN&N. 
  

  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap!. krokví v zateplené šikmé st!eše). 
 
 III. Požadavky na ší!ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v %SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza"ní zón# "iní: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypo"tené hodnoty:  V kci dochází p!i venkovní návrhové teplot# ke kondenzaci. 
   

  Ro"ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0072 kg/m2,rok 
  Ro"ní množství odpa!itelné vodní páry Mev,a = 3,6144 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN&N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN&N. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ %SN 730540-2 (2011) 
 
 Obvodová st#na 2.  NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit!ní teplota Ti:  20,0 C 
 P!evažující návrhová vnit!ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 %íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   2  Ytong P4-500  0,300       0,191  7,0 
   3  Isover Fassil  0,160       0,077  1,4 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v %SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypo"tená pr m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p!i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn# tepelných most  a vazeb. Její p!evýšení nad požadavkem 
 nazna"uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v %SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN&N. 
  

  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap!. krokví v zateplené šikmé st!eše). 
 
 III. Požadavky na ší!ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v %SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypo"tené hodnoty:  V kci nedochází p!i venkovní návrhové teplot# ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN&NY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ %SN 730540-2 (2011) 
 
 Podlaha a strop nad venkovním prostorem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit!ní teplota Ti:  20,0 C 
 P!evažující návrhová vnit!ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 %íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Flexibilní lepIdlo  0,005       1,160  19,0 
   3  Beton hutný 3  0,040       1,360  23,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover 73 T  0,050       0,039  1,3 
   6  Železobeton 3  0,200       1,740  32,0 
   7  Lepící st#rka  0,002       0,800  50,0 
   8  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,160       0,041  20,0 
   9  Lepící st#rka + sí&ovina  0,003       0,800  50,0 
   10  Cementová st#rka  0,005       1,160  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v %SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypo"tená pr m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p!i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn# tepelných most  a vazeb. Její p!evýšení nad požadavkem 
 nazna"uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v %SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN&N. 
  

  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap!. krokví v zateplené šikmé st!eše). 
 
 III. Požadavky na ší!ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v %SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypo"tené hodnoty:  V kci nedochází p!i venkovní návrhové teplot# ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN&NY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ %SN 730540-2 (2011) 
   
 Dvoupláš'ová st!echa 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit!ní teplota Ti:  20,0 C 
 P!evažující návrhová vnit!ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 %íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 3  0,200       1,740  32,0 
   2  Isover Orsil Uni  0,250       0,042  1,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v %SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypo"tená pr m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p!i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn# tepelných most  a vazeb. Její p!evýšení nad požadavkem 
 nazna"uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v %SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN&N. 
  

  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap!. krokví v zateplené šikmé st!eše). 
 
 III. Požadavky na ší!ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v %SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypo"tené hodnoty:  V kci nedochází p!i venkovní návrhové teplot# ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN&NY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ %SN 730540-2 (2011) 
 
 Kout obvodové st#ny 1. S       
 
 Návrhová vnit!ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit!ního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn#jší stran# Te [C]:  -3,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -13,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v %SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,618 
       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
  Vypo"tená hodnota: f,Rsi =   0,851 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN&N. 
 
 II. Požadavky na ší!ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v %SN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
   3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap!. na základ# grafických výstup  programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn# uznávaná a normovaná metodika 
  výpo"tu celoro"ní bilance v podmínkách dvourozm#rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta"n# lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T!etí požadavek je ur"en pro posouzení skladeb konstrukcí p!i jednorozm#rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Pole teplot 

 

 

Relativní vlhkosti 

 
Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ %SN 730540-2 (2011) 
 
 Kout obvodové st#ny 1. NP      
 
 Návrhová vnit!ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit!ního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn#jší stran# Te [C]:  -13,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -13,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v %SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
  Vypo"tená hodnota: f,Rsi =   0,829 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN&N. 
 
 II. Požadavky na ší!ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v %SN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
   3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap!. na základ# grafických výstup  programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn# uznávaná a normovaná metodika 
  výpo"tu celoro"ní bilance v podmínkách dvourozm#rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta"n# lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T!etí požadavek je ur"en pro posouzení skladeb konstrukcí p!i jednorozm#rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Pole teplot 

 

 

Relativní vlhkosti 

 
Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



43 
 

 



44 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ %SN 730540-2 (2011) 
 
 Kout obvodové st#ny 2. NP      
 
 Návrhová vnit!ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit!ního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn#jší stran# Te [C]:  -13,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -13,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v %SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
  Vypo"tená hodnota: f,Rsi =   0,885 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN&N. 
 
 II. Požadavky na ší!ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v %SN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
   3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap!. na základ# grafických výstup  programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn# uznávaná a normovaná metodika 
  výpo"tu celoro"ní bilance v podmínkách dvourozm#rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta"n# lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T!etí požadavek je ur"en pro posouzení skladeb konstrukcí p!i jednorozm#rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Pole teplot 

 

 

Relativní vlhkosti 

 
Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ %SN 730540-2 (2011) 
 

Ukon ení prov#trávané fasády   
 
 Návrhová vnit!ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit!ního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn#jší stran# Te [C]:  -13,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -13,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v %SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
  Vypo"tená hodnota: f,Rsi =   0,888 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN&N. 
 
 II. Požadavky na ší!ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v %SN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
   3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap!. na základ# grafických výstup  programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn# uznávaná a normovaná metodika 
  výpo"tu celoro"ní bilance v podmínkách dvourozm#rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta"n# lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T!etí požadavek je ur"en pro posouzení skladeb konstrukcí p!i jednorozm#rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Pole teplot 

 

 

Relativní vlhkosti 

 
Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK$ PODLE KRITÉRIÍ %SN 730540-2 (2011) 
 

St!ešní pláš' u okapu          
 
 Návrhová vnit!ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit!ního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn#jší stran# Te [C]:  -13,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -13,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v %SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
       Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 
  Vypo"tená hodnota: f,Rsi =   0,831 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p!ípustnou vlhkost 
  na vnit!ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN&N. 
 
 II. Požadavky na ší!ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v %SN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
   3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap!. na základ# grafických výstup  programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn# uznávaná a normovaná metodika 
  výpo"tu celoro"ní bilance v podmínkách dvourozm#rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta"n# lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T!etí požadavek je ur"en pro posouzení skladeb konstrukcí p!i jednorozm#rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VÝPO%ET ENERGETICKÉ NÁRO%NOSTI BUDOV 
 A PR$M&RNÉHO SOU%INITELE PROSTUPU TEPLA 
 podle vyhlášky  . 148/2007 Sb. a %SN 730540 
 
 a podle %SN EN ISO 13790 a %SN EN 832 
 
 Energie 2011 
 
 
 Název úlohy:  Obchodní d"m                                                                                                                                       
 Zpracovatel:  Bc. Old!ich Procházka                                                                                                                                  
 Zakázka:  Diplomová práce                                                                                                                                        
 Datum:  30.11.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Po"et zón v objektu:  1 
 Typ výpo"tu pot!eby energie:  m#sí"ní (pro jednotlivé m#síce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpo tu: 
 
 Název  Po et  Teplota    Celková energie globálního slune ního zá!ení  [MJ/m2] 
 období  dn"  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. m#síc  31  -1,9 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 2. m#síc  28  0,3 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 3. m#síc  31  4,4 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 4. m#síc  30  9,6 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 5. m#síc  31  14,5 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 6. m#síc  30  17,4 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 7. m#síc  31  18,8 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 8. m#síc  31  18,4 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 9. m#síc  30  14,6 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 10. m#síc  31  9,5 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 11. m#síc  30  4,1 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 12. m#síc  31  0,0 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Po et  Teplota    Celková energie globálního slune ního zá!ení  [MJ/m2] 
 období  dn"  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. m#síc  31  -1,9 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 2. m#síc  28  0,3 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 3. m#síc  31  4,4 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 4. m#síc  30  9,6 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 5. m#síc  31  14,5 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 6. m#síc  30  17,4 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 7. m#síc  31  18,8 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 8. m#síc  31  18,4 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 9. m#síc  30  14,6 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 10. m#síc  31  9,5 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 11. m#síc  30  4,1 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 12. m#síc  31  0,0 C  43,0  43,0  90,0  90,0 
 
 
 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY %. 1 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  Obchodní d m                                                                                                                                          
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  4190,29 m3 / 975,17 m2 
 Ú"inná vnit!ní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnit!ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp#na/chlazena:  ano / ne 
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 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Pr m#rné vnit!ní zisky:  3990 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 1,0+10,0 W/m2 (osoby+spot!ebi"e) 
   · "asový podíl produkce: 50+25 % (osoby+spot!ebi"e) 
   · zohledn#ní spot!ebi" : zisky i spot!eba 
   · p!íkon osv#tlení: 901,2 W (využito 5000,0 h/rok) 
   · pr m. ú"innost osv#tlení: 10 % 
   · spot!ebu nouzového osv#tlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na p!ípravu TV:  4914,86 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spot!ebu energie na p!ípravu TV: 1,4 kWh/(m2.a) 
 

 Zp#tn# získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytáp#ní v zón# 
 

 Vytáp#ní je zajišt#no VZT:  ne 
 Ú"innost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  Plynový kotel (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap!. kotel) 
 Ú"innost výroby/regulace:  84,0 % / 97,0 % 
 

 P!íkon "erpadel vytáp#ní:  0,0 W 
 P!íkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 M rný tepelný tok v tráním zóny !. 1 : 
 
 Objem vzduchu v zón#:  3352,232 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ v#trání zóny:   p!irozené 
 Minimální násobnost vým#ny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost vým#ny:  0,5 1/h 
  

 M rný tepelný tok v tráním Hv:  569,880 W/K 

 

 

 M rný tepelný tok prostupem mezi zónou !. 1 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
  

 Obvodová st#na 1. NP            137,91  0,180  1,00  0,300 
 Obvodová st#na 2. NP            252,02  0,250  1,00  0,300 
 Pultová st!echa                 414,14  0,160  1,00  0,240 
 JZ - Okno 1 (1. NP)             42,75 (17,1x2,5 x 1)  1,400  1,00  1,500 
 JZ - Okno 2 (2. NP)             45,0 (22,5x2,0 x 1)  1,400  1,00  1,500 
 JZ - Lehký obvodový pláš& 1 (1.NP)  25,36 (8,05x3,15 x 1)  1,020  1,00  1,500 
 JZ - Lehký obvodový pláš& 2 (2. NP  6,13 (1,75x3,5 x 1)  1,020  1,00  1,500 
 JV - Vstupní dve!e (1. NP)      4,98 (1,58x3,15 x 1)  1,600  1,00  1,500 
 JV - Okno 1 (1. NP)             3,0 (1,5x2,0 x 1)  1,400  1,00  1,500 
 JV - Okno 2 (2. NP)             3,0 (1,5x2,0 x 1)  1,400  1,00  1,500 
 JV - Okno 3 (2. NP)             9,0 (4,5x2,0 x 1)  1,400  1,00  1,500 
 SV - Vstupní dve!e (1. NP)      4,35 (1,5x2,9 x 1)  1,600  1,00  1,500 
 SV - Okno 1 (1. NP)             3,0 (1,5x0,5 x 4)  1,400  1,00  1,500 
 SV - Okno 2 (1. NP)             9,0 (1,5x2,0 x 3)  1,400  1,00  1,500 
 SV - Okno 3 (2. NP)             24,0 (1,5x2,0 x 8)  1,400  1,00  1,500 
 SZ – Lehký obvodový pláš& 1 (1. NP)  24,41 (7,75x3,15 x 1)  1,020  1,00  1,500 
 SZ – Lehký obvodový pláš& 2 (2.NP)  27,13 (7,75x3,5 x 1)  1,020  1,00  1,500 
 H - P dní vález                 1,4 (1,0x1,4 x 1)  1,310  1,00  1,400 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpo"tu zahrnut p!ibližn# sou"inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr m#rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 M rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  449,779 W/K 

 ......................................... a p!íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  103,657 W/K 
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 M rný tok zeminou u zóny !. 1 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 

 Název konstrukce:  Podlaha 1. S                                                                                                                                           
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  301,02 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  81,59 m 
 Sou"initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  vytáp#ný suterén 
 Tlouš&ka suterénní st#ny:  0,47 m 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  4,76 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních st#n:  5,26 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  3,95 m 
  

 Sou".prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,132 W/m2K 
 Ustálený m#rný tok zeminou Hg:  82,116 W/K 
  

 Kolísání ekv. m#sí"ních m#rných tok  Hg,m:  od 54,14 do 528,721 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  101,152 / 26,628 W/K 
  

  

 Celkový ustálený m rný tok zeminou Hg:  82,116 W/K 

 ............. a p!íslušnými tep. vazbami Hg,tb:  62,330 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. m#sí"ních m#rných tok  Hg,m:  od 54,14 do 528,721 W/K 
  

 

 

 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny !. 1 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 JZ - Okno 1 (1. NP)             42,75  0,75  0,7  1,0  1,0  JZ 
 JZ - Okno 2 (2. NP)             45,0  0,75  0,7  1,0  1,0  JZ 
 JZ - Lehký obvodový pláš& 1 (1.NP)  25,36  0,75  0,7  1,0  1,0  JZ 
 JZ - Lehký obvodový pláš& 2 (2. NP  6,13  0,75  0,7  1,0  1,0  JZ 
 JV - Vstupní dve!e (1. NP)      4,98  0,75  0,7  1,0  1,0  JV 
 JV - Okno 1 (1. NP)             3,0  0,75  0,7  1,0  1,0  JV 
 JV - Okno 2 (2. NP)             3,0  0,75  0,7  1,0  1,0  JV 
 JV - Okno 3 (2. NP)             9,0  0,75  0,7  1,0  1,0  JV 
 SV - Vstupní dve!e (1. NP)      4,35  0,75  0,7  1,0  1,0  SV 
 SV - Okno 1 (1. NP)             3,0  0,75  0,7  1,0  1,0  SZ 
 SV - Okno 2 (1. NP)             9,0  0,75  0,7  1,0  1,0  SV 
 SV - Okno 3 (2. NP)             24,0  0,75  0,7  1,0  1,0  SV 
 SZ - Lehký obvodový pláš& 1 (1. NP  24,41  0,75  0,7  1,0  1,0  SZ 
 SZ - Lehký obvodový pláš& 2 (2.NP)  27,13  0,75  0,7  1,0  1,0  SZ 
 H - P dní vález                 1,4  0,0  0,7  1,0  1,0  Horizont 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 M#síc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytáp ní):  9711,5  15113,2  21585,8  25343,1  31002,7  30122,6 
 

 M#síc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytáp ní):  32423,5  29760,7  22810,6  18378,3  9274,7  7786,8 

 

 

 

 

 P"EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO#TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 
 VÝSLEDKY VÝPO%TU PRO ZÓNU %. 1 : 
 
 Název zóny:  Obchodní d m                                                                                                                                          
 Vnit!ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp#na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M#rný tepelný tok v#tráním Hv:  569,880 W/K 
 M#rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
 m#rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  615,766 W/K 
 Ustálený m#rný tok zeminou Hg:  82,116 W/K 
 M#rný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 M#rný tok Trombeho st#nami H,tw:  --- 
 M#rný tok v#tranými st#nami H,vw:  --- 
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 M#rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P!ídavný m#rný tok podlahovým vytáp#ním dHt:  --- 
 Výsledný m rný tok H:  1267,761 W/K 
 
 Pot!eba tepla na vytáp#ní po m#sících: 
 

 M#síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  72,722  12,168  9,711  21,879  0,998  100,0  50,892 
 2  59,232  10,295  15,113  25,408  0,990  100,0  34,080 
 3  52,266  10,800  21,586  32,385  0,958  100,0  21,233 
 4  34,241  9,927  25,343  35,270  0,812  66,8  5,600 
 5  19,472  9,831  31,003  40,833  0,477  0,0  --- 
 6  9,731  9,376  30,123  39,498  0,246  0,0  --- 
 7  5,510  9,688  32,423  42,112  0,131  0,0  --- 
 8  6,809  9,831  29,761  39,591  0,172  0,0  --- 
 9  18,530  9,982  22,811  32,793  0,565  0,0  --- 
 10  35,707  10,771  18,378  29,150  0,897  91,2  9,568 
 11  51,523  11,003  9,275  20,278  0,993  100,0  31,392 
 12  66,553  12,111  7,787  19,898  0,998  100,0  46,699 
  

 Vysv#tlivky:  Q,H,ht je pot!eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit!ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe$ využitelnosti tepelných zisk , fH je "ást 
  m#síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp#ním vytáp#na, a Q,H,nd je pot!eba tepla na vytáp#ní. 
  

 Pot$eba tepla na vytáp ní za rok Q,H,nd:  199,464 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po m#sících: 
 

 M#síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  65,034  ---  ---  0,488  11,343  ---  76,865 
 2  43,551  ---  ---  0,488  9,473  ---  53,512 
 3  27,133  ---  ---  0,488  9,823  ---  37,444 
 4  7,157  ---  ---  0,488  8,924  ---  16,568 
 5  ---  ---  ---  0,488  8,746  ---  9,234 
 6  ---  ---  ---  0,488  8,311  ---  8,799 
 7  ---  ---  ---  0,488  8,588  ---  9,076 
 8  ---  ---  ---  0,488  8,746  ---  9,234 
 9  ---  ---  ---  0,488  8,985  ---  9,473 
 10  12,227  ---  ---  0,488  9,791  ---  22,506 
 11  40,115  ---  ---  0,488  10,119  ---  50,722 
 12  59,676  ---  ---  0,488  11,280  ---  71,444 
  

 Vysv#tlivky:  Q,f,H je spot!eba energie na vytáp#ní, Q,f,C je spot!eba energie na chlazení, Q,f,RH je spot!eba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spot!eba energie na p!ípravu teplé vody, Q,f,L je spot!eba energie 
  na osv#tlení (a p!ípadn# i na spot!ebi"e), Q,f,A je spot!eba pomocné energie ("erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohled$ují vlivy ú"inností technických systém . 
  

 Celková ro!ní dodaná energie Q,fuel:  374,877 GJ 
  
 Pr"m#rný sou initel prostupu tepla zóny 
  

 M#rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  697,9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1659,9 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na pr m#rný sou"initel prostupu tepla 
 podle "l. 5.3.4 v %SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,45 W/m2K 
  

 Pr%m rný sou!initel prostupu tepla obálky zóny U,em:  0,42 W/m2K 
  
 
 
 
 

 P"EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO#TU PRO CELÝ OBJEKT : 
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,4 m2/m3 
  
 Rozložení m rných tepelných tok% 
  

 Zóna  Položka  M#rný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový m#rný tok H:  1267,761  100,0 % 
  

 z toho:  M#rný tok vým#nou vzduchu Hv:  569,880  45,0 % 
  M#rný (ustálený) tok zeminou Hg:  82,116  6,5 % 
  M#rný tok p!es nevytáp#né prostory Hu:  ---  0,0 % 
  M#rný tok tepelnými vazbami H,tb:  165,987  13,1 % 
  M#rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  449,779  35,5 % 
  

 rozložení m rných tok" po konstrukcích: 
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  Obvodová st na:  87,829  6,9 % 
  St!echa:  66,262  5,2 % 
  Podlaha:  82,116  6,5 % 
  Otvorová výpl":  295,688  23,3 % 
  Zbylé mén  významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  M rný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
 
 M rný tok budovou a parametry podle starších p!edpis" 
  

 Sou#et celkových m rných tepelných tok$ jednotlivými zónami Hc:  1267,761 W/K 
 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r$:   4190,3 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle %SN 730540 (1994):  0,30 W/m3K 
 Spot!eba tepla na vytáp ní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  22,2 kWh/m3,a 
 

 Poznámka:   Orienta#ní tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením sou#tu m rných tok$ jednotlivých zón Hc 
  p$sobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  

  

 Pr"m rný sou#initel prostupu tepla budovy 
  

 M rný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  697,9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  1659,9 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na pr$m rný sou#initel prostupu tepla 
 podle #l. 5.3.4 v %SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,45 W/m2K 
  

 Pr"m rný sou#initel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,42 W/m2K 
  
   
 
  

 Celková a m rná pot!eba tepla na vytáp ní 
  

 Celková ro#ní pot!eba tepla na vytáp ní budovy:  199,464 GJ  55,407 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r$:  4190,3 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  975,2 m2 
  

 M rná pot!eba tepla na vytáp ní budovy (na 1 m3):  13,2 kWh/(m3.a) 
  

 M rná pot!eba tepla na vytáp ní budovy:  57 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro po#et denostup"$ D =   3449. 
  

 M rná pot!eba tepla na vytáp ní pro 3422 denostup"$ 
 p!i daném zp$sobu v trání a vnit!ních ziscích:  56 kWh/(m2.a) 
  

 Poznámka: M rná pot!eba tepla je stanovena bez vlivu ú"inností systém# výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
  

 Celková energie dodaná do budovy 
 

 M síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  65,034  ---  ---  0,488  11,343  ---  76,865 
 2  43,551  ---  ---  0,488  9,473  ---  53,512 
 3  27,133  ---  ---  0,488  9,823  ---  37,444 
 4  7,157  ---  ---  0,488  8,924  ---  16,568 
 5  ---  ---  ---  0,488  8,746  ---  9,234 
 6  ---  ---  ---  0,488  8,311  ---  8,799 
 7  ---  ---  ---  0,488  8,588  ---  9,076 
 8  ---  ---  ---  0,488  8,746  ---  9,234 
 9  ---  ---  ---  0,488  8,985  ---  9,473 
 10  12,227  ---  ---  0,488  9,791  ---  22,506 
 11  40,115  ---  ---  0,488  10,119  ---  50,722 
 12  59,676  ---  ---  0,488  11,280  ---  71,444 
  

 Vysv tlivky:  Q,f,H je spot!eba energie na vytáp ní, Q,f,C je spot!eba energie na chlazení, Q,f,RH je spot!eba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spot!eba energie na p!ípravu teplé vody, Q,f,L je spot!eba energie 
  na osv tlení (a p!ípadn  i na spot!ebi#e), Q,f,A je spot!eba pomocné energie (#erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohled"ují vlivy ú#inností technických systém$. 
  
 Spot!eba energie na vytáp ní za rok Q,fuel,H:  254,895 GJ  70,804 MWh  73 kWh/m2 
 Spot!eba pom. energie na vytáp ní Q,aux,H:  ---  ---  --- 
 Energetická náro"nost vytáp ní za rok EP,H:  254,895 GJ  70,804 MWh  73 kWh/m2 
  

 Spot!eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spot!eba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Energetická náro"nost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  

 Spot!eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spot!eba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 
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 Energ. náro"nost mech. v trání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  

 Spot!eba energie na p!ípravu TV Q,fuel,W:  5,851 GJ  1,625 MWh  2 kWh/m2 
 Spot!eba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Energ. náro"nost p!ípravy TV za rok EP,W:  5,851 GJ  1,625 MWh  2 kWh/m2 
  

 Spot!eba energie na osv tlení a spot!. Q,fuel,L:  114,131 GJ  31,703 MWh  33 kWh/m2 
 Energ. náro"nost osv tlení za rok EP,L:  114,131 GJ  31,703 MWh  33 kWh/m2 
  

 Energie ze solárních kolektor$ za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budov  využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí pot!eb  tepla na vytáp ní a p!ípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativn ) 
  

 Elekt!ina z FV #lánk$ za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elekt!ina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 
  

 Celková ro#ní dodaná energie Q,fuel=EP:  374,877 GJ  104,133 MWh  107 kWh/m2 

  
  

  

 M rná spot!eba energie dodané do budovy 
  

 Celková ro#ní dodaná energie:  104133 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r$:  4190,3 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  975,2 m2 
  

 M rná spot!eba dodané energie EP,V:  24,9 kWh/(m3.a) 
  

 M rná spot!eba energie budovy EP,A:  107 kWh/(m2,a) 
  

 Poznámka: M rná spot!eba energie zahrnuje veškerou dodanou energii v"etn  vliv# ú"inností tech. systém#. 

  
  

  

 Rozd lení podle energonositel", primární energie a emise CO2 
  

 Energo  Vytáp ní  Chlazení  Mech.v trání  Teplá voda  Osv tlení 
 nositel  GJ/a           t/a  GJ/a         t/a  GJ/a              t/a  GJ/a           t/a  GJ/a            t/a 
  

  Qf  Qp  CO2  Qf  Qp  CO2  Qf  Qp  CO2  Qf  Qp  CO2  Qf  Qp  CO2 
  

 zemní plyn  254,9  280,4  16,3  ---  ---  ---  ---  ---  ---  5,9  6,4  0,4  ---  ---  --- 
 elekt!ina  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  114,1  342,4  19,7 
                  
 SOU$ET  254,9  280,4  16,3  ---  ---  ---  ---  ---  ---  5,9  6,4  0,4  114,1  342,4  19,7 
  

 Sou"ty pro jednotlivé energonositele:  Q,f [GJ/a]  Q,p [GJ/a]  CO2 [t/a] 
  

 zemní plyn  260,7  286,8  16,7 
 elekt!ina  114,1  342,4  19,7 
  

 Vysv tlivky:  Qf je spot!eba energie na daný ú#el dodávaná energonositelem v GJ/rok, Qp je spot!eba primární energie 
  na daný ú#el dodávaná energonositelem v GJ/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. 

  
 Celková spot!eba prim. energie za rok:  629,213 GJ  174,782 MWh  179 kWh/m2 
  

 Celkové emise CO2 za rok:  36,315 t   37 kg/m2 

 

 

 
 STOP, Energie 2011 
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
Obchodní d m 
 

Petrov (okres Hodonín) 

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 975,2 m2 stávající doporu!ení 

  Cl

 
 
 

0,5 
 
 

0,75 
 
 

1,0 
 
 

1,5 
 
 

2,0 
 
 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimo"ádn# nehospodárná 

 

 
 

      
 
 

      
 
 

    0,93 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

 

 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

KLASIFIKACE 

Pr m!rný sou"initel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,42       

Požadovaná hodnota pr m!rného sou"initele prostupu tepla obálky 
budovy podle #SN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,45 0,45 

Klasifika"ní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,22 0,34 0,45 0,67 0,90 1,12 

Platnost štítku do:       Datum vystavení štítku: 30.11.2012 

Štítek vypracoval(a): Bc. Old$ich Procházka 
 

student 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifika ní údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice,  íslo, PS!) 

Katastrální území a katastrální  íslo  

Provozovatel, pop". budoucí provozovatel 

Obchodní d#m 

Petrov (okres Hodonín) 

758/3, 758/4,  .kat. 586480 

      

Vlastník nebo spole enství vlastník#, pop". stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

      

      

      /       

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vn$jší objem vytáp$né zóny budovy, nezahrnuje lodžie, "ímsy, 
atiky a základy 

4 190,3 m
3
 

Celková plocha A  - sou et vn$jších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohrani ujících objem budovy 

1 659,9 m
2
 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,40 m
2
/m

3
 

Typ budovy ostatní 

P"evažující vnit"ní teplota v otopném období  im  

Venkovní návrhová teplota v zimním období  e 

20 °C 

-13 °C 

Charakteristika energeticky významných údaj  ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m
2
] 

Sou initel  
( initel) 

prostupu tepla 

Ui 

( !k.lk +  "j) 
[W/(m

2
·K)] 

Požadovaný 
(doporu ený) 

sou initel 
prostupu tepla 

UN (Urec) 
[W/(m

2
·K)] 

!initel 
teplotní 
redukce  

bi 
[-] 

M$rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová st$na 389,9 0,23      (     ) 1,00 89,7 

St"echa 414,1 0,16      (     ) 1,00 66,3 

Podlaha 623,3 0,19       (     ) 0,68 80,5 

Otvorová výpl% 232,5 1,27       (     ) 1,00 295,7 

Tepelné vazby                   (     )       166,0 

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

(pokra ování) 



 
(pokra ování) 

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

Celkem 1 659,8   698,2 

Konstrukce spl%ují požadavky na sou initele prostupu tepla podle !SN 73 0540-2. 



 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

M$rná ztráta prostupem tepla HT W/K 698,2 

Pr m!rný sou"initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2
·K) 0,42 

Výchozí požadavek na pr#m$rný sou initel prostupu tepla podle 

 l. 5.3.4 v !SN 730540-2 pro rozmezí  im od 18 do 22 !C 
W/(m

2
·K) 0,45 

Doporu ený sou initel prostupu tepla Uem,rec W/(m
2
·K) 0,34 

Požadovaný sou"initel prostupu tepla Uem,N W/(m
2
·K) 0,45 

Požadavek na stavebn$ energetickou vlastnost budovy je spln$n. 

Klasifika"ní t#ídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifika ních t"íd Veli ina Jednotka Hodnota 

A – B 0,5·Uem,N W/(m
2
·K) 0,22 

B – C 0,75·Uem,N W/(m
2
·K) 0,34 

C – D Uem,N W/(m
2
·K) 0,45 

D – E 1,5·Uem,N W/(m
2
·K) 0,67 

E – F 2,0·Uem,N W/(m
2
·K) 0,90 

F – G 2,5·Uem,N W/(m
2
·K) 1,12 

Klasifikace: C - vyhovující 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  30.11.2012 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Old"ich Procházka 

I!:         

Zpracoval:       

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebn$ energetický štítek obálky budovy odpovídá sm$rnici evropského parlamentu a 
rady  . 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s !SN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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PR KAZ ENERGETICKÉ 
NÁRO!NOSTI BUDOVY 

Obchodní d m 
Petrov (okres Hodonín) 

Hodnocení budovy 

stávající 
stav 

po realizaci 
doporu!ení Celková podlahová plocha: 975,2 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 

 

     B 
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 

 

       
 
 

       
 

 

       
 

 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 

 

       
 
 

       
 

M"rná vypo!tená ro!ní spot#eba energie v kWh/m2rok 107       

Celková vypo!tená ro!ní dodaná energie v GJ 374,88       

Podíl dodané energie p#ipadající na: 

Vytáp"ní Chlazení V"trání Teplá voda Osv"tlení 

68,0 %                 2,0 % 30,0 % 

Doba platnosti pr kazu do       

Pr kaz vypracoval 
Bc. Old#ich Procházka 

Osv"d!ení !.       

A 

B 

C 

D 

E

F

G 



Protokol k pr kazu energetické náro!nosti budovy 
 

(1) Protokol 

a) identifika!ní údaje budovy 

Adresa budovy (místo, ulice,  íslo, PS ): 
Obchodní d!m 
Petrov 
(okres Hodonín) 

Ú"el budovy: Obchod a služby 

Kód obce:       

Kód katastrálního území: 586480 

Parcelní "íslo: 758/3, 758/4 

Vlastník nebo spole"enství vlastník!, 
pop#. stavebník: 

      
      

Adresa: 
      
      
      

I :       

Tel./e-mail:       

Provozovatel, pop#. budoucí provozovatel: 
      
      

Adresa: 
      
      
      

I :       

Tel./e- mail:       

Nová budova Zm$na stávající budovy

Umíst$ní na ve#ejném míst$ podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb.

b) typ budovy 

Rodinný d!m
 

Bytový d!m Hotel a restaurace

Administrativní budova
 

Nemocnice Budova pro vzd$lávání

Sportovní za#ízení
 

Budova pro velkoobchod a maloobchod

Jiný druh budovy - p#ipojte jaký:
       



c) užití energie v budov  

1. stru"ný popis energetického a technického za#ízení budovy 

Zdrojem tepla pro vytáp$ní obchodního domu bude plynový kotel, umístn$ný v technické 
místnosti, která se nachází v 1. S. Teplá voda bude p#ipravována v zásobníkovém oh#íva"i a 
p#ímo oh#ívána plynem. Osv$tlení je napájeno elektrickou energií z místní sít$ a je v souladu 
s hygienickými požadavky. 
      
      
      
      

2. druhy energie užívané v budov$ 

  Elektrická energie   Tepelná energie   Zemní plyn 

  Hn$dé uhlí    erné uhlí   Koks 

  TTO   LTO   Nafta 

  Jiné plyny   Druhotná energie   Biomasa 

  Ostatní obnovitelné zdroje – p#ipojte jaké:       

  Jiná paliva – p#ipojte jaká:       

3. hodnocená díl"í energetická náro"nost budovy EP 

  Vytáp$ní (EPH)   P#íprava teplé vody (EPDHW) 

  Chlazení (EPC)   Osv$tlení (EPLight) 

  Mechanické v$trání (v". zvlh"ování) (EPAux;Fans) 

d) technické údaje budovy 

1. stru"ný popis budovy 

Novostavba obchodního domu v k.ú. Petrov (okres Hodonín) na parcelích 758/3 a 758/4 je 
navržena jako samostatn$ stojící budova se dv$ma nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. V objektu se nachází prostory pro dva rozdílné obchodní provozy - jeden v 1. S  
a 1. NP a druhý ve 2. NP. Dále se ve 2. NP nachází byt 2+1 ur"ený pro provozovatele 
obchodu. Z konstruk"ního hlediska se jedná o železobetonový skelet s pr!vlaky vedenými 
v obou sm$rech. Zast#ešení tvo#í dvojpláš%ová pultová st#echa. 
      
      
      
      

2. geometrické charakteristiky budovy 

Objem budovy V – vn$jší objem vytáp$né budovy [m3] 4 190,3 

Celková plocha obálky A – sou"et vn$jších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohrani"ujících objem budovy [m2] 

1 659,9 

Celková podlahová plocha budovy Ac [m
2] 975,2 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,40 



3. klimatické údaje a vnit#ní návrhová teplota 

Klimatické místo Hodonín 

Venkovní návrhová teplota v otopném období  e [°C] -13 

P#evažující vnit#ní návrhová teplota v otopném období  i [°C] 20 

4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha  
 
 

A [m2] 

Sou"initel 
prostupu tepla  

 
U [W/(m2K)] 

M$rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
HT [W/K] 

Obvodová st$na 389,9 0,23 87,8 

St#echa 414,1 0,16 66,3 

Podlaha 623,3 0,19 82,1 

Otvorová výpl& 232,5 1,27 295,7 

Tepelné vazby             166,0 

                        

                        

                        

                        

                        

                      

                      

                      

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     



                     

                     

                     

                     
(pokra"ování) 

 
 
(pokra"ování) 
 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha  
 
 

A [m2] 

Sou"initel 
prostupu tepla  

 
U [W/(m2K)] 

M$rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
HT [W/K] 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                      

Celkem 1 659,8 --- 697,9 

5. tepeln$ technické vlastnosti budovy 

Požadavek podle § 6a Zákona  Veli"ina a jednotka Hodnocení 

1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve 
všech místech nejmén$ takový tepelný 
odpor, že jejich vnit#ní povrchová teplota 
nezp!sobí kondenzaci vodní páry. 

teplotní faktor vnit#ního 
povrchu 
fRsi,N [-] 

Vyhovuje 

2. Stavební konstrukce a jejich styky mají 
nejvýše požadovaný sou"initel prostupu 
tepla a "initel prostupu tepla. 

sou". prostupu tepla 
UN [W/(m2K)], 

"initel prostupu tepla 
'N [W/(m.K)] a (N [W/K] 

Vyhovuje 

3. U stavebních konstrukcí nedochází k 
vnit#ní kondenzaci vodní páry nebo jen 
v množství, které neohrožuje jejich funk"ní 
zp!sobilost po dobu p#edpokládané 
životnosti. 

ro"ní množství 
kondenzátu a možnost 

odpa#ení 
Mc,N [kg/(m2.a)] a Mc<Mev

Vyhovuje 



4. Funk"ní spáry vn$jších výplní otvor! mají 
nejvýše požadovanou nízkou pr!vzdušnost, 
ostatní konstrukce a spáry obvodového 
plášt$ budovy jsou tém$# vzduchot$sné, 
s požadovan$ nízkou celkovou 
pr!vzdušností obvodového plášt$. 

sou"initel spárové 
pr!vzdušnosti 

iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67)], 
celková pr!vzdušnost 

obálky budovy 
n50 [h

-1] 

      

(pokra"ování) 

(pokra"ování) 
 



Požadavek podle § 6a Zákona  Veli"ina a jednotka Hodnocení 

5. Podlahové konstrukce mají požadovaný 
pokles dotykové teploty, zajiš%ovaný jejich 
jímavostí a teplotou na vnit#ním povrchu. 

pokles dotykové teploty 

! 10,N ["C] 
Vyhovuje 

6. Místnosti (budova) mají požadovanou 
tepelnou stabilitu v zimním i letním období, 
snižující riziko jejich p#ílišného chladnutí a 
p#eh#ívání. 

pokles výsledné teploty  

! v,N(t) ["C], 
nejvyšší vzestup teploty 
nebo teplota vzduchu 
! ai,max,N /  ai,max,N ["C] 

Vyhovuje 

7. Budova má požadovaný nízký pr!m$rný 
sou"initel prostupu tepla obvodového plášt$ 
Uem. 

pr!m$rný sou"initel 
prostupu tepla obálky 

Uem,N [W/(m2K)] 
Vyhovuje 

Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 p#evzaty z projektové dokumentace. 

6. vytáp$ní 

Otopný systém budovy  

Typ zdroje (zdroj!) energie Plynový kotel (b$žný) 

Použité palivo Zemní plyn 

Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotl!) [kW] Dle realiza"ní dokumentace 

Pr!m$rná ro"ní ú"innost zdroje (zdroj!) 
energie [%] 

Dle realiza"ní 
dokumentace 

  
Výpo"et 

  
M$#ení 

  
Odhad 

Ro"ní doba využití zdroje (zdroj!) energie 
[hod./rok] 

Dle realiza"ní 
dokumentace 

  
Výpo"et 

  
M$#ení 

  
Odhad 

Regulace zdroje (zdroj!) energie Dle realiza"ní dokumentace 

Údržba zdroje (zdroj!) energie  
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

P#evažující typ otopné soustavy  Dle realiza"ní dokumentace 

P#evažující regulace otopné soustavy Dle realiza"ní dokumentace 

Rozd$lení otopných v$tví podle orientace 
budovy  

  Ano   Ne 

Stav tepelné izolace rozvod! otopné 
soustavy 

Dle realiza"ní dokumentace 

7. díl"í hodnocení energetické náro"nosti vytáp$ní 

Vytáp$ní Bilan"ní 

Dodaná energie na vytáp$ní Qfuel,H [GJ/rok] 254,90 

Spot#eba pomocné energie na vytáp$ní QAux,H [GJ/rok] 0,00 

Energetická náro"nost vytáp$ní EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 254,90 

M$rná spot#eba energie na vytáp$ní vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPH,A [kWh/(m2.rok)] 
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8. v$trání a klimatizace 

Mechanické v$trání 

Typ v$tracího systému (systém!) Není instalováno 

Tepelný výkon [kW]       

Jmenovitý elektrický p#íkon systému (systém!) 
v$trání [kW] 

      

Jmenovité pr!tokové množství vzduchu [m3/hod]       

P#evažující regulace v$trání       

Údržba v$tracího systému (systém!) 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Zvlh"ování vzduchu 

Typ zvlh"ovací jednotky (jednotek) Není instalováno 

Jmenovitý p#íkon systému (systém!) zvlh"ování 
[kW] 

      

Použité médium pro zvlh"ování   Pára   Voda 

Regulace klimatiza"ní jednotky       

Údržba klimatizace 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvod!        

Chlazení 

Druh systému (systém!) chlazení Není instalováno 

Jmenovitý el. p#íkon pohonu zdroje (zdroj!) 
chladu [kW] 

      

Jmenovitý chladící výkon [kW]       

P#evažující regulace zdroje (zdroj!) chladu       

P#evažující regulace chlazeného prostoru       

Údržba zdroje (zdroj!) chladu 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace rozvod! chladu       

9. díl"í hodnocení energetické náro"nosti mechanického v$trání (v". zvlh"ování) 

Mechanické v$trání a úprava vnit#ní vlhkosti Bilan"ní 

Spot#eba pomocné energie na mech. v$trání QAux;Fans [GJ/rok] 0,00 

Dodaná energie na zvlh"ování Qfuel,Hum [GJ/rok] 0,00 

Energetická náro"nost mechanického v$trání (v". zvlh"ování) 
EPFans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok] 

      

M$rná spot#eba energie na mech. v$trání vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)] 

      



10. díl"í hodnocení energetické náro"nosti chlazení 

Chlazení Bilan"ní 

Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok] 0,00 

Spot#eba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok] 0,00 

Energetická náro"nost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok]       

M$rná spot#eba energie na chlazení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPC,A [kWh/(m2.rok)] 

      

11. p#íprava teplé vody (TV) 

P#íprava teplé vody 

Druh p#ípravy TV P#ímý oh#ev zásobníku plynem 

Systém p#ípravy TV v budov$ 
 

Centrální 
 

Lokální 
 

Kombinovaný 

Použitá energie Zemní plyn 

Jmenovitý p#íkon pro oh#ev TV [kW] Dle realiza"ní dokumentace 

Pr!m$rná ro"ní ú"innost zdroje 
(zdroj!) p#ípravy [%] 

Dle 
realiza"ní 
dokumentace

 
Výpo"et 

 
M$#ení 

 
Odhad 

Objem zásobníku TV [litry] Dle realiza"ní dokumentace 

Údržba zdroje p#ípravy TV 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace rozvod! TV Dle realiza"ní dokumentace 

12. díl"í hodnocení energetické náro"nosti p#ípravy teplé vody 

P#íprava teplé vody Bilan"ní 

Dodaná energie na p#ípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 5,85 

Spot#eba pomocné energie na p#ípravu TV QAux,DHW [GJ/rok] 0,00 

Energetická náro"nost p#ípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 5,85 

M$rná spot#eba energie na p#ípravu teplé vody vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/(m2.rok)] 

2 

13. osv$tlení 

Osv$tlení 

Typ osv$tlovací soustavy Soustava liniových zá#ivek 

Celkový elektrický p#íkon osv$tlení budovy Dle realiza"ní dokumentace 

Zp!sob ovládání osv$tlovací soustavy Dle realiza"ní dokumentace 



14. díl"í hodnocení energetické náro"nosti osv$tlení 

Osv$tlení Bilan"ní 

Dodaná energie na osv$tlení Qfuel,Light,E [GJ/rok] 114,13 

Energetická náro"nost osv$tlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok] 114,13 

M$rná spot#eba energie na osv$tlení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)] 

33 

15. ukazatel celkové energetické náro"nosti budovy 

Energetická náro"nost budovy Bilan"ní 

Výroba energie v budov$ nezapo"tená v díl"ích 
energetických náro"nostech (nap#. z kogenerace 
a fotovoltaických "lánk!) QE [GJ/rok] 

0,00 

Energetická náro"nost budovy EP [GJ/rok] 374,88 

M$rná spot#eba energie na celkovou podlahovou 
plochu EPA [kWh/(m2.rok)] 
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M$rná spot#eba energie referen"ní budovy Rrq,A 
[kWh/(m2.rok)], tj. energetická náro"nost 
referen"ní budovy Rrq vztažená na celkovou 
podlahovou plochu A 

183 

Vyjád#ení ke spln$ní požadavk! na energetickou 
náro"nost budovy 

budova spl&uje požadavky        

T#ída energetické náro"nosti hodnocené budovy B - úsporná 

 

e) energetická bilance budovy pro standardní užívání 

1. dodaná energie z vn$jší strany systémové hranice budovy stanovená bilan"ním 
hodnocením 

Energonositel 
Vypo"tené množství 

dodané energie  
Energie skute"n$ 
dodaná do budovy 

Jednotková 
cena 

GJ/rok GJ/rok K"/GJ 

zemní plyn 260,75             

elekt#ina 114,13             

                        

                        

                        

                        

Celkem 374,88 0,00       



2. energie vyrobená v budov$ 

Druh zdroje energie 
Vypo"tené množství vyrobené energie  

GJ/rok 

            

            

            

            

            

Celkem 0,00 

 

f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systém! a kogenerace 
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2 

  Místní obnovitelný zdroj energie   Kogenerace 

  Dálkové vytáp$ní nebo chlazení   Blokové vytáp$ní nebo chlazení 

  Tepelné "erpadlo   Jiné:       

1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky 
dostupných a vhodných alternativních systém! dodávek energie 

      
      
      
      

g) doporu"ená technicky a ekonomicky vhodná opat#ení pro snížení energetické 
náro"nosti budovy 

1. doporu"ená opat#ení 

 Popis opat#ení 
Úspora 
energie 

(GJ) 

Investi"ní 
náklady 
(tis. K") 

Prostá doba 
návratnosti 

                        

                        

                        

                        

Úspora celkem se zahrnutím synergických vliv!                   



2. hodnocení budovy po provedení doporu"ených opat#ení 

Budova po opat#eních Bilan"ní 

Energetická náro"nost budovy EP (GJ/rok)       

T#ída energetické náro"nosti                        

M$rná spot#eba energie na celkovou podlahovou plochu 
(kWh/m2) 

      

h) další údaje 

1. dopl&ující údaje k hodnocené budov$ 

      
      
      

2. seznam podklad! použitých k hodnocení budovy 

      
      
      

 

(2) Doba platnosti pr!kazu a identifikace zpracovatele 

Platnost pr!kazu do       

Pr!kaz vypracoval Bc. Old#ich Procházka 

 Osv$d"ení ".       Dne: 30.11.2012 
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